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دورًا ميمًا في استيقاف القراء واقناعيم بقراءة الوحدات  يؤدي إخراج الصورة الصحفية
القارئ، فضاًل عمى انيا تعمل عمى  عين قع عميوت المنشورة في الصفحة االولى لكونيا اول ما
 صحف، السيما صورإخراج ال بأسموب اً واسع اً جذب القراء، وليذا تولي الصحف اىتمام

توجو الى جميور قد يكون فيو تفاوت كبير من حيث الجوانب التعميمية  التي المحافظات
إخراج الصورة الصحفية، وبيذا فإن اللو عمى ظيمقي ب واالقتصادية واالجتماعية وىو ما

ث الكثافة الدراسة تسعى الى معرفة إخراج الصورة الصحفية في صحافة المحافظات من حي
والشكل والحجم وموقعيا في الصفحة، مستعماًل المنيج التحميمي، لصحيفتي صالح الدين 

 ( اشير.ٚواالسبوع، وبطريقة الحصر الشامل لمدة )
  اً واسع اً اىتمام ين صحف العينة تولوتوصمت الدراسة الى نتائج ميمة منيا: أ

كشفت الدراسة ، كما تيتم بالصور الخطية بالصورة الظمية الفوتوغرافية، وفي الوقت نفسو ال
المصرية  عينة تميل الى استعمال الصور االفقية المستطيمة، التي تتفق والمدرسةالن صحف أ

عينة تميل الى اختيار الجانب الن صحف ، فضاًل أفي استعمال ىذا الشكل من الصور
 ة الصحفية.االعمى االيسر من الصفحة االولى لنشر الصور 

Abstract 
Plays out Press Photo important role in the immobilization readers and 

convince them to read the units published on the front page of being the first 
Matqa it reader's eye, as well as working to attract readers, and that is take 
newspapers interesting and wide-style output images, especially newspapers 
provinces that went to the public may be the significant variation in terms of the 
educational aspects, economic and social, which cast Bdilalh to get the picture 
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press, so the study seeks to learn directed Press Photo in journalism provinces in 
terms of density, shape, size and position on the page, using the analytical 
method, for my newspaper Salah Addin and week, and in a manner 
comprehensive inventory for (7) months.                                                                                                          

And reached The study to significant results, including: the newspapers, 
the sample took the attention of a wide image silhouettes photographs, at the 
same time to bother with pictures of sin, as the study revealed that the 
newspapers sample tend to use the images to horizontal rectangular, which is 
consistent with the Egyptian school in the use ofthis form of pictures, as well as 
sample newspapers tend to choose the upper left side of the front page of the 
press to publish the picture. 

ذأواًل:ذاملؼدمة

قد ال نتجاوز الحقيقة إْن قمنا إننا نعيش عصر الصورة، والدليل في ذلك ما نراه من 
صور كثيرة في الصحف والمجالت والسينما والتمفزيون واالعالنات والممصقات، حتى إنو 

ن الصحف والمجالت ومحتواىا بفاعمية أكبر. أصبح استعمال الصور من أىم الوسائل لتحسي
ذلك أن الصورة تجذب القراء الى لمتصفح وعن طريقيا يمكن توصيل المعمومات بيسر 
وسيولة الى القراء؛ وليذا فقد اسيمت عوامل عّدة في تطوير إخراج الصورة في الصحافة ومن 

لصورة. منيا التقنيات ثّم افضت الى عدد من االدوار الوظيفية المستحدثة إلخراج ىذه ا
الحديثة في مجال التقاط الصورة وارساليا، فضاًل عن تطور اجيزة الطباعة نفسيا، يضاف 
الى ذلك ارتقاء اذواق القراء بفعل المتغيرات الحديثة التي أصبحت تحيط بيم، ومن ثّم أدت 
ء الى ظيور حاجات اتصالية لم تكن معروفة من قبل ساعدت عمى اشباع حاجات القرا

االتصالية بطرق فنية سيمة جذابة ومشوقة لتسييل متطمبات المتمقي والدخول في منافسة مع 
 الوسائل االلكترونية التي تحاول السيطرة عمى الجميور المتمقي. السيما إذا ما تذكرنا أن

خطوة من خطوات انتاج الصحف، إذ إّن ما تسعى اليو الصحف  ة ىيالصحفي إخراج الصورة
التشويق  فر فيواتو يلم  نْ إفي اصداراتيا ىي تسويق مضمون لجميور ما، وىذا المضمون 

ال جدوى  صحيفةواثارة االنتباه فمن يجد ىناك من يتعرض لو ومن ثّم تكون عممية اصدار اي 
التشويق واثارة االنتباه أىمية كبيرة  رت سبنسرالفيمسوف االنكميزي ىرب عطيي ، ومن ىذامنيا
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" ميما كانت حكمة الكاتب كبيرة، وميما كانت ميارة  في شكل الصفحة المطبوعة عندما يقول
   .ٔيقرأ ىو عبارة عن كمية من الورق وقميل من االحبار" المطبوع الذي ال نّ إالمطابع، ف

 مشكمة البحث -1
ن قبل القراء، إذ أصبحت حدثًا خبريًا في حد م ٕيتزايد االىتمام بالصورة الصحفية

ذاتيا في ظل التطورات التكنولوجية واكتشاف البرامج الحديثة في المعالجات الطباعية، بل 
أصبحت في بعض الحاالت وسيمة كافية لمتعبير بال تعميق، وبيذا زادت وظيفة الصورة عما 

ووسيمة لتعريف القراء بموضوع  كانت عميو من حيث تاكيد الحدث واضفاء المصداقية عميو،
؛ الى وظيفة التعبير عن الحدث بأكممو، وىو ما دفع العاممين في اإلخراج الصحفي ٖالحدث

في عدد الصور في الصفحة االولى وشكميا  الى زيادة عامة السيما صحف المحافظات
القراء واقناعيم بقراءة الوحدات  تؤدي دورًا ميمًا في استيقاف ونوعيا وحجميا، إذ إّن الصورة

نيا تعمل عمى أيقع عميو القارئ، فضاًل عمى  المنشورة في الصفحة االولى لكونيا اول ما
 صحف، السيما وان صورإخراج ال بأسموب اً واسع اً جذب القراء، وليذا تولي الصحف اىتمام

التعميمية المحافظات توجو الى جميور قد يكون فيو تفاوت كبير من حيث الجوانب 
اللو عمى الجوانب الثقافية ومن ثّم اختالف اذواق ظيمقي ب واالقتصادية واالجتماعية وىو ما

، وعمى ىذا تتمحور مشكمة الدراسة في التساؤل اآلتي: كيف يتم إخراج قراء ىذه الصحف
  ىي:الصورة الصحفية في صحف المحافظات، ومن ىذا السؤال تتفرع اسئمة عدة 

 الصورة في الصفحة االولى لعينة موضوع الدراسة؟ ما مدى استعمال -أ 
 ما أنواع الصورة الصحفية التي تستعمميا عينة الدراسة؟ -ب 
 ما ىي االشكال المناسبة التي تنشرىا صحف المحافظة عينة الدراسة؟ -ج 
 ما ىي االحجام المناسبة التي تراىا صحف المحافظات انيا مناسبة لصفحتيا االولى؟  -د 
 الصحف فيو صورىا في اعمى الصفحة ام اسفميا؟المكان الذي تركز  -ه 

 أهمية الدراسة -2
الصورة الصحفية نيا تعد الدراسة االولى التي تتناول إخراج أتنبع أىمية الدراسة من 

المحافظات السيما الصفحة االولى منيا التي تعد بمثابة الباب الذي ينفذ منو  صحف في
يستثمر غالبًا في االعالن عن الصحيفة، وما تحتوي عميو من  القراء الى الصحيفة، وىو ما

الدراسة تظير أىميتيا من  نّ عن أمعطيات صحفية تحريرية عبر اإلخراج المتميز ليا، فضاًل 
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أنواعيا واختالف  صوربراز الإالعينة التي تظير اىتمام في  صحفأىمية الصفحة االولى في 
 قميميةلى جذب القارئ لمضمون االخبار المحمية واالوالتي تسعى فييا ا واشكاليا واحجاميا،

 .صحيفةالذي يعكس االتجاه العام لم
ومن ثّم تبرز أىمية ىذه الدراسة من الفائدة التي سيحصل عمييا المخرجين العاممين 
في المؤسسات الصحفية والدارسين في مجال الصحافة عمى وجو الخصوص من ادارك وفيم 

التي تطل بيا  المستعممة في الصفحة االولى كونيا تمثل الواجية رةصو اإلخراجية لم لألساليب
 .الى قرائيا صحيفةلا

 الهدف من الدراسة -3
 صحف صورة الصحفية فيساليب اإلخراجية لمالتعرف عمى األ تسعى الدراسة الى 

مؤشرات أساسية يتوصل الباحث  الوصول الى البحث العممي من يدف. إذ يعد الالمحافظات
بد  منيا إلى نتائج تحمل إجابات عن التساؤالت المطروحة في مشكمة الدراسة ، ِلذا كان ال

. وقد حدد الباحث ان ٗلمباحث من تحديد األىداف التي يرمي إلى تحقيقيا عبر البحث العممي
فية في الصفحة الصح صورةالتعرف عمى الواقع الفعمي لفن إخراج ال ىي اىداف دراستو

  محافظة صالح الدين، فضاًل عن تحقيق االىداف االتية: صحفاالولى ل
التعرف عمى كثافة استعمال الصورة في الصفحة االولى لصحف المحافظة موضوع  -أ 

 الدراسة.
 حصر أنواع الصورة الصحفية التي استعممتيا صحف الدراسة. -ب 
 المحافظة عينة الدراسة.التعرف عمى اشكال الصور المناسبة التي تنشرىا صحف  -ج 
 التعرف عمى االحجام التي تراىا صحف المحافظة انيا مناسبة لصفحتيا االولى. -د 
التعرف عمى المكان المناسب لمصورة الصحفية من حيث اعمى الصفحة االولى او اسفميا  -ه 

 من وجية نظر صحف عينة الدراسة.
 منهج الدراسة -4

إذ تعتمد عمى منيج تحميل  التحميمية، ُتَعدُّ ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية
المضمون الظاىري في إجراءات البحث مستندًا عمى طريقة كيف قيل؟ إي َأنَّ منيج البحث 

كميا ـة، وذلك بتحميل شـوع الدراسـموض صحف مصـورة الصحفيـة فـيي لـكل الفنـل الشـىو تحمي
عطائيا وصفًا منيجيًا،  بعد َأْن يصنف الشكل إلى فئات لنتائج التحميل،  عمى وفقالفني، وا 
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) اي بمعنى الوحدات التيبوغرافية(  قابمة لمدراسة، وتضم فئات كيف قيل؟ القوالب واألنماط
 نسبن المنيج التحميمي ىو األأ. إذ يرى الباحث ٘التي تشكمت من خالليا المادة اإلعالمية

 ىدافيا.أالدراسة الى  إليصال
 حدود البحث -5

 لين ىما:شممت حدود الدراسة مجا
 بوع،ــ)االسصحيفتـــي ى لــــة االولـفحـصـي الــة فـــكانيـة: تتمثل الحدود المــالحدود المكاني -أ 

 .في محافظة صالح الدين صالح الدين(
أ من أشير( وىي المدة التي تبد ٚالحدود الزمانية: تم تحديد المدة الزمنية لمبحث بـ ) -ب 

 ألعداد. وتم استعمال أسموب الحصر الشامل ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔولغاية  ٕٕٔٓ/ٙ/ٔ
الزمنية لظيور تغيرات عدة  المّدةعينة الدراسة كافة. وقد اختار الباحث ىذه  صحيفتي

من  موضوع الدراسة صحفالعينة من حيث السياسة اإلخراجية ل صحفطرأت في 
نا وصواًل النواحي اإلخراجية واالدارية، فضاًل عن كونيا كافية لتناوليا في موضوع بحث

 . ٙالى نتائج مفيدة
 أدوات البحث -6

اعتمد ، و ٚىي الوسائل التي يستعمميا الباحث في جمع البيانات المطموبة لمبحث
تحميل التي تتضمن مجموعة من الفئات التي يتم عن طريقيا الاستمارة الباحث عمى اداة 
لمباحث إطارًا محددًا لتسجيل بيانات  توافر استمارة التحميل . السيما وانتسجيل عينة الدراسة

غراض التحميل. وقدالمحتوى بالصورة التي تفي بمتطمبات الدراسة،   تم تصميميا بما يتفق وا 
 مجتمع البحث وعينة الدراسة -7

ن يكون منتظم في أبشكل يكاد  ةحدد مجتمع البحث بالصحف اليومية الصادر 
نو إ إذ، ةمن المجتمع تمثل ميادين مختمف عمدية، وقد اختيرت عينو ٛمحافظة صالح الدين

بأسره ، ولذلك فإنو يمجأ  الدراسة في الغالب االعم يتعذر عمى الباحث اجراء بحثو عمى مجتمع
الى اختيار عينة او عينات من ذلك المجتمع عمى ان تكون تمك العينة ممثمة لممجتمع الذي 

المفردات المختارة من المجتمع . ولذلك يمكن ان نعرف العينة ىي مجموعة ُٜأشتقت منو
 .ٓٔاالصمي الجراء الدراسة عمييا
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وقد وضع الباحث مجموعة من المحددات التي تم عمى اساسيا اختيار الصحف 
 الخاضعة لمدراسة وبما يحقق االىداف من الدراسة وىذه المحددات ىي:

 دور فعال في المحافظة. صحيفةان يكون لم -أ 
 ان تمتاز باستمرارية الصدور. -ب 
تمثل مجموعة الصحف المختارة مجمل التوجيات السياسية المطروحة عمى ساحة  ان -ج 

 المحافظة. 
صحيفة )صالح  أختيرتوبعد اجراء المسح عمى الصحف في محافظة صالح الدين 

( ٙٚ( عددًا بدأت من العدد )ٕٓ، وحصر )ٔٔالدين( التي مثمت الجانب الرسمي لممحافظة
، م. وىـي جميـع االعداد الصـادرة فــي النصف الثانــئٕٕٓ( تـموز مـن عام ٜالصـادر في )

( الصادر ٔٔ) إذ بدأت الدراسة فييا من العدد .ٕٔبـصحيفة )االسبوع( ةمستقمة متمثم واألخرى
( عددًا، وىي جميع االعداد التي صدرت في ٗٔم. وقد حصر)ٕٕٔٓ( تموز من عام ٕفي )

 ( الذي لم يستطع الباحث الحصول عميو.ٖٕالنصف الثاني من عام الدراسة عدا العدد )
 تحديد وحدات التحميل -8

وىي الوحدات التي يتم عمى اساسيا العد أو القياس مباشرة، وتستعمل ىذه الوحدات 
في تحميل المضمون في مختمف مجاالت البحث االعالمي، إذ يتضمن تحميل المضمون عدة 

ئات تحميل المضمون وىي عممية تعد عمميات فرعية لعل من أىميا العممية الخاصة بتحديد ف
من أىم عمميات التحميل، إذ إّنيا تمثل مجال البحث الفعمي وىناك في ىذا الصدد فئتان 

 :ٖٔرئيستان في تحميل المضمون ىما
 فئة الموضوع اي فئة ماذا قيل. -أ 
 فئة الشكل الذي قدمت بو المادة االعالمية اي كيف قيل -ب 

ان التفرقة بين المضمون والشكل، ىو ان المضمون يشتمل عمى كممات وأفكار 
ومعاٍن واتجاىات وقيم، في حين أّن الشكل ىو الطريقة التي تم تقديم ىذا المضمون بيا الى 
جميور القراء من خالل الوسائل واالشكال والقنوات االتصالية، وقد اختار الباحث فئة الشكل 

ة وىي استعمال الصور والرسوم ألنيا اقرب الفئآت قدرة عمى تكميم بيانات السيما الفئة الفرعي
 الدراسة والحصول عمى معطيات كمية تساعد الباحث في االجابة عن تسائالت دراستو.
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 اجراءات الصدق 
عمى قياس ما وضع الجمو ويتطمب الصدق التام عدم  الصدق ىو مدى قدرة المقياس

تضمن الصدق الظاىري يو  ،ة التحميل التي اعدىا الباحثوجود خطأ في المقياس الستمار 
لذاتي المنظم لمدى تعبير مضمون اويطمق عميو صدق المضمون أيضًا، إذ يقوم عمى التقييم 

استمارة التحميل  تنطمق عميو صدق المحكمين، وقد عرض المقياس عن اليدف منو وىو ما
التعديالت أجريت ، وبعد ابداء مالحظاتيم عمى استمارة التحميل ٗٔعمى مجموعة من المحكمين

 .يياواإلضافات عم
 ثبات التحميل -1

التأكد من وجود درجة عالية من االتساق في  عمىتعتمد عممية الثبات في التحميل 
 :٘ٔتيةاآل بعادنتائج التحميل الحد اال

كل منيم الى النتائج  توصلأن يضرورة  اياالتساق بين الباحثين القائمين بالتحميل،  -أ 
 .نفسيا بتطبيق فئات التحميل نفسيا ووحداتو عمى المضمون نفسو

ضرورة توصل الباحث الى النتائج نفسيا بتطبيق فئات  : وىو ييدف الىاالتساق الزمني -ب 
 التحميل نفسيا ووحداتو عمى المضمون نفسو.

 بتحميل ٙٔقام الباحثان كال عمى حدا إذاالول،  بعدوفي ىذا البحث اتبع الباحث ال
، وبعد مقارنة نتائج التحميمين وجد انيما توصال الى النتائج ذاتيا باستثناء اختالفات العينة

من مجموع  فئة( ٕٕبسيطة إذ كان مجموع الفئات التي استخرجت من دون أي اختالف )
درجة ثبات عالية  ( لقياس الثبات حصمنا عمىٚٔ، وعند تطبيق معادلة )ىولستيفئة( ٖٕ)
  .ثبات التحميلل قياس عالية%( وىي درجة ٜ٘.ٓ)

ذالصورةذالصحػيةذيفذالصػحةذاالوىلثانيًا:ذ

تقف الصورة الصحفية جنبًا الى جنب مع المتن والعنوان في نقل المحتوى االعالمي 
نيا تحمل مضمون أعبر صفحات الصحف الى القراء فاذا كانت الحروف تستمد أىميتيا من 

الرسالة االعالمية الذي يعد توصيمو الى القارئ ىو اليدف الرئيس من وراء اصدار الصحيفة 
الصورة بال شك تسيم بشكل فعال في توصيل ىذا المحتوى االعالمي بطريقة افضل  نّ إف

تكرر  تضيف اليو وال واكثر سيولة اذا احسن اختيار الصورة المعبرة عن الموضوع، والتي ال
عمى زيادة اقبال القراء عمى قراءة الرسالة المنشورة، إذ يكون ليا  ساعدوت بداخل النص، ما
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ثير فعال في جذب انتباه القارئ ولفت نظره الى الصحيفة ومن ثّم الى الموضوع المصاحب أت
 . ٛٔليا

وتتضح أىمية الصورة من وظائفيا االساسية وىي الوظيفة البصرية، إذ إّن لمصورة 
ن أالصحفية القدرة عمى جذب انتباه القارئ واالستحواذ عميو، ويتفق مخرجو الصحف عمى 

ين القارئ الى الصحيفة، والوظيفة ـالصورة الالفتة لمنظر ربما تكون افضل الوسائل لجذب ع
الية وىي وظيفة اخبارية أخذت تنافس فييا العناوين والمتن في الثانية ىي وظيفة اتص

الصحف الحديثة إذ أصبحت الصورة ىي االقدر عمى ربط المحتوى االعالمي بالحدث، 
السيما وان الصحافة تتعرض لمنافسة من وسائل االعالم الحديثة مثل التمفزيون واالنترنت 

لممعرفة، والوظيفة  ييما ثقافة الحرف ناقالً التي سادت بيما لغة الصورة التي اخذت تختفي ف
حد العناصر التيبوغرافية التي تتشكل منيا الصفحة أالثالثة واالخيرة ىي وظيفة تيبوغرافية فيي 

ل والجداول والفراغات ـن والفواصـجنبًا الى جنب مع العناصر االخرى مثل الحروف والعناوي
ار ــل تصنيف االخبـرى مثــف اخــ عن وظائم المادي لمصفحة، فضالً ـي بناء الجسـالبيضاء ف

ن العمودية، ووظيفتيا في خمق صفحة جذابة باعتبارىا ـاويــن العنــل بيــيا والفصــب أىميتــحس
 . ٜٔعنصرًا تيبوغرافيًا يتميز بالثقل والسواد

تكون  نْ أىميا أوفي الوقت نفسو ىناك اعتبارات الختيار الصورة الصالحة لمنشر 
ر تمك ـالصورة تمقائية بحيث تكون غير متوقعة من قبل االشخاص الظاىرين فييا، بمعنى آخ

ية، إذ إّن ـخصــور الشـــيما الصــور السـة المصـى عدسـصحابيا الأر ـينظ ورة التي الـالص
ي توح التي تمقائيةالغير  عمى عكس الصورةالصورة التمقائية تضفي مزيد من الحيوية والحركة 

بالجمود وعدم الحياة، اما االعتبار االخر ىو الحيوية التي تمتمكيا الصورة من خالل اختيار 
زوايا مبتكرة غير تقميدية فالصورة الصحفية يجب أْن تمتقط وصاحبيا يتفاعل مع الحدث 

تكون الصورة ذات صمة  نْ أىذا التفاعل ومضمون المتن المرافق لمصورة، ثم  يتفق ويجب أنْ 
يكون ليا معنى وىي تمك الصور الخالية من االشخاص التي تيدف الى  نْ أومن ثم  بالحدث،

 .ٕٓن تحمل جانب انسانيأايصال معنى معين الى القارئ، واخيرًا 
 ضوابط استعمال الصورة الصحفية في اإلخراج الصحفي -1

توجد مجموعة من القواعد التقميدية التي يتبعيا المخرجون في التعامل مع الصور، 
وذلك بيدف التنويع، وكسر الرتابة، واضفاء قيمة جمالية باختالف شكل الموضوعات، 
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وتسييل القراءة ولفت االنتباه، كما يمنع نشر صورة الى جانب صورة ومن ىذه الضوابط ندرج 
 :ٕٔاآلتي

ة واألخرى بالمتن، ويفضل مراعات التوازن في توزيع الصور في الفصل بين الصور  -أ 
 الصفحة منعًا لحشد العناصر التيبوغرافية في مكان واحد.

 يراعى في حالة الفصل بين الموضوعات أاّل يكون العنصر المستعمل أداة في الفصل -ب 
افية بين سببًا في تمزيق الموضوع الواحد، وفي ىذه الحالة ينبغي توزيع الصور الفوتوغر 

 أعمى وأسفل الصفحة مع عدم االخالل بالتوازن المطموب.
 أنواع الصورة الصحفية -2

الى نقل الرسالة االعالمية وانماط التحرير  تسعى الصور الظمية والرسوم اليديوية
االخرى الى جميور القراء، إذ لم يعد دور الصورة مجرد اضفاء الجاذبية عمى الصفحات، 
وانما لممساعدة في تجسيد المعاني وتكوين شخصية الصحيفة ومالحقة االحداث في تحقيق 

 . ٕٕفيم اعمق واشمل لمقضايا التي تعكسيا
ة تبعًا لخصائصيا الطباعية المرتبطة بتدرجاتيا الظمية وبطريقة وتقسم الصورة الصحفي
 انتاجيا إلى قسمين رئيسين ىما:

 الصور الظمية وايضًا تسمى الصور الفوتوغرافية -أ 
وىي الصور التي يتم انتاجيا بطريقة آلية باستعمال آالت التصوير وآالت الطبع 

مثابة المرآة العاكسة لممشاىد عمى وفق والتحميض وتتسم بتدرجاتيا الظمية الطبيعية لكونيا ب
طبيعتيا. فضاًل عن الصور الرقمية التي ال تحتاج الى مراحل التحميض والتطيير والطباعة، 
مكانيات اجيزة التصوير ىي المعيار في تحديد جماليات الصورة.  وُتَعْد قدرات المصورين وا 

 :ٖٕوتقسم الصورة الظمية الى خمسة أنواع ىي
ىي الصورة التي تستقل في تقديم خدماتيا االخبارية  ة المستقمة:الصورة الخبري .ٔ

كاممة، بمعنى انيا تستقل وال تحتاج الى توضيح سوى بعض الكممات القميمة التي 
تشرح موقف الصورة، وتتميز ىذه الصورة بكبر مساحتيا، وتنشر في الصفحة االولى 

 أو الصفحات االخبارية.
وىي الصورة التي تعبر عما تحممو الوحدة الطباعية من معنى،  الصورة الموضوعية: .ٕ

 وتشير الى لحظات وقوع االحداث او انعكاساتيا.
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وىي الصور التي تعبر عن الشخصيات ذات العالقة بالوحدات  الصورة الشخصية: .ٖ
التحريرية المنشورة، ويطمق عمييا أيضًا بالصور االبيامية، وتتناول في الغالب الصور 

  ميمة، ويمكن أْن تنشر عمى عمود أو عمودين، وربما تنشر عمى نصف عمود.غير ال
وىي الصورة التي تستعمل في دعم المضامين االعالنية المنشورة  الصورة االعالنية: .ٗ

في الصفحة، وىي تعبر عن المضامين االعالنية القائمة عمى الفكرة الرئيسة 
ضح كيفية استعمال السمع لالعالن، ويمكن أن تعبر عن أشخاص أو سمع أو تو 

 المعمن عنيا.
غير ذات معاٍن إخبارية، كما أنيا ال تتضمن أي أبعاد  ةوىي صور  الصورة الجمالية: .٘

نما تتم االستفادة منيا إلحداث  يمكن تستعمل في خدمة الوحدات التحريرية المنشورة، وا 
 .ٕٗلمسات جمالية عمى الصفحات

 :)الرسوم اليدوية( الصور الخطية -ب 
وىي الصورة التي تشتمل عمى خطوط بيا تدرجات ظمية خفيفة ويتم رسم ىذه 
الخطوط باستعمال حبر اسود قوي عمى ورق ابيض ناصع الحداث قدر من التباين بين 
الخطوط واالرضية، وتعد اقدم أنواع العناصر الطباعية التي عرفتيا الصحافة وليا وظائف 

ة في الحصول عمى صورة الشخصية المراد صحفية ميمة منيا عندما تكون ىناك صعوب
نشرىا أو حينما تعجز الصورة الظمية عن التعبير عن المعاني المتضمنة في النصوص 
الصحفية، أو عند الحاجة الى الجداول أو الخرائط أو الرسوم البيانية التي توضح بعض 

 .ٕ٘االشارات أو االماكن
يرشد القراء حول كيفية عمل شيء ما، ويمكن القول إن القائم باالتصال الذي يريد أن 

سوف يجد غالبًا الرسم أكثر فاعمية، إذ يمكن لمصحيفة ان تقدم رسومًا متعددة لتبسيط أشياء 
معقدة حتى يمكن استيعابيا، عندما يكون اليدف االساسي ىو التفسير، يمكن أن تكون الرسوم 

يع القارئ في طوفان الكممات، التوضيحية اداة رئيسة في فيم االشياء المعقدة التي قد يض
وتقديم البيانات االحصائية يصبح مفيدًا إذا تم تدعيمو بالرسوم البيانية، فضاًل عن أن الرسوم 
يمكن أن تستعمل لتسمية القارئ، أما إذا كان ىدف الصحيفة ىو التأثير، فإّن الكارتون 

 .ٕٙلمجال( قد اثبت فعالية كبيرة في ىذا ا Political Cartoon)  السياسي
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ويمكننا استعراض الرسوم اليدوية لصحافة المحافظات التي لم تستطع االستفادة من 
الرسوم الظمية كافة وانما مالت الى استعمال نوعين من الرسوم ىما الخرائط والرسوم البيانية 

 وذلك عمى النحو اآلتي:
الجغرافي ان الخرائط تعزز معظم االخبار، السيما عندما يكون العامل  الخرائط: .ٔ

أســاسـي لفيم القصـة الخبريـة ومعـرفـة مغزاىا مثل تحديـد موقـع االقمـيم أو المحافظـة، 
فضاًل عن االخبار والخرائط العالمية وخرائط الشوارع والطقس وغيرىا. وىناك أنواع 
عدة لمخرائط منيا خرائط البيانات، وخرائط التوزيع، وخرائط الجيولوجيا، وخرائط 

 . ٕٚفية، وخرائط استثمار االراضي، ثم خرائط الطقسالطوبوغرا
وىي من أىم أنواع الرسوم التوضيحية التي تتضمن البيانات  الرسوم البيانية: .ٕ

االحصائية، وتفيد ىذه الرسوم في الموضوعات االقتصادية التي تحتوي عمى العديد 
 يأتيمن االرقام التي قد تستعصي عمى فيم القارئ إذا ما وضعت داخل المتن. وىنا 

لقارئ استيعابيا، وتيتم دور الرسوم البيانية في توضيح ىذه االرقام ليسيل عمى ا
العديد من الصحف العالمية بالرسوم البيانية لتوصيل االرقام المعقدة الى جميورىا، 

. ورغم األىمية الكبيرة التي ٕٛالسيما تمك الصحف التي تيتم بالجوانب االقتصادية
تكتسبيا الرسوم البيانية في الصحف الحديثة، إال انيا تالقي اىمااًل كبيرًا في صحف 

 لمحافظات. ا
 شكل الصورة الصحفية   -3

ويقصد بو الشكل اليندسي الذي تكون بو الصورة عمى الصفحة االولى ويأخذ اشكال 
عدة مثل المربع والدائري والبيضوي والمستطيل العمودي واالفقي، فالشكل المربع ينصح 

لتساوي اضالعيا  وعدم الحركة نظراً  توحي بالرتابة والجمود ألنياباالبتعاد عنيا قدر االمكان 
بينما االشكال الدائرية تعد من االشكال المستحدثة السيما بعد استعمال برامج  وتوحد زواياىا،

و الحروف بسيولة أالجرافيكية  لألشكالالنشر المتقدمة التي بواسطتيا يمكن اجراء اي معالجة 
يعد من االشكال ن الدائرة تتميز بالحيوية والحركة، اما الشكل البيضوي فأويسر، فضاًل 

ويستعمل ىذا الشكل لخمق انطباع  .المريحة لمعين لخروجو عن االنتظام اليندسي التقميدي
بالقدم واالصالة كونو يمثل الشكل الطبيعي لوجو االنسان، ويعد المستطيل من اكثر االشكال 
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 كثر استعمااًل عمى صفحات الصحف السيما معأنيا إاليندسية غنى في التصميم، ولذا ف
 . ٜٕالموضوعات االخبارية

إّن اختيار شكل االطار المناسب لمصورة ىو قرار ابداعي عمى المخرج اتخاذه، بناًء 
عمى نظرتو الجمالية الشمولية لمصفحة ولبقية صفحات المطبوعة، فضاًل عن الفمسفة 

او االبداعية لممطبوعة، وسياستيا التحريرية فيما اذا كانت تعتمد عمى االثارة والتجديد 
ينسى المخرج الصحفي ان بعض محتويات الصورة قد تتأثر في حالة  محافظة؟ كما انو ال

 . ٖٓاستعمال اي شكل من اشكال الصورة
 حجم الصورة -أ 

يتطمب تقدير الحجم المناسب لمصورة في الصفحة براعة فنية كبيرة بوضعيا عمى 
والمساحة المتوافرة ليا او مساحة عمود واحد أو عمودين أو ثالث أعمدة بحسب أىميتيا 

المساحة التي تستحقيا، إذ إّن تأثير صورة كبيرة واحدة افضل من تأثير صورتين صغيرتين 
بحجم الصورة الكبيرة، السيما اذا كانت تمك الصورة تتصف بالحيوية وتحتل الموقع المناسب 

ابية وحيوية عمى ليا بالنسبة لمموضوع الذي تصاحبو، االمر الذي يجعميا تؤثر بطريقة إيج
 . ٖٔمجمل إخراج الصفحة

وىناك عامالن يحددان عممية تحديد حجم الصورة اوليما الوضوح، وثانييما التأثير، 
وُيَعْد الوضوح اىم من التأثير، إذ إّن نشر صورة صغيرة غير واضحة التفاصيل يعدُّ عممية 

امل الوضوح يفرض عمى غير مجدية، واالفضل أال تنشر ىذه الصورة نيائيًا، وبيذا فان ع
 . ٕٖالمخرج الصحفي حدًا أدنى لحجم الصورة

ذثالثًا:ذاالطارذالعؿؾي:

 خصائص عينة  الدراسة. -1
 من حيث عينة صحف الدراسة: -أ 

اعتمد الباحث عمى الحصر الشامل لالعداد التي ظيرت في صحيفتي الدراسة اثناء 
 (ٔ) مدة  الدراسة، وقد ظيرت النتائج كما في الجدول رقم
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 يمثل عينة صحف الدراسة (ٔجدول رقم )
 % ت الصحف ت
 58,8 22 صالح الدين 1
 41,2 14 االسبوع 2

 122 34 المـــــــــــجــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

( تكرارًا اي بنسبة ٕٓاظيرت نتائج الدراسة أن صحيفة صالح الدين؛ حصمت عمى )
%(، ٕ،ٔٗ( تكــرارًا، اي بنـسـبة )ٗٔ%(، فـي حين ظيـرت صحيفة االسـبـوع عمـى )ٛ،ٛ٘)

وبيذا كانت صالح الدين االكثر اصدارًا من صحيفة االسبوع، ويرجع الباحث السبب في ذلك 
االولى تتبع لحكومة المحافظة ومن ثّم تحصل عمى تمويل يساعدىا  الى طريقة التمويل إذ إنّ 

عمى ديمومة االصدار في االوقات المناسبة ليا. فضاًل عن توافر المحتوى االعالمي الذين 
يصميا من نشاطات المحافظة واقضيتيا. بينما االخرى ىي مستقمة وتعتمد في اصداراتيا عمى 

دم قدرتيا عمى الصدور بشكل منتظم ألن الحصول عمى تمويميا الذاتي، وىذا يؤدي الى ع
 المحتوى االعالمي يتطمب منيا صرف مبالغ من حيث المراسمين والتغطيات االخبارية.  

 عينة صور الدراسة. -ب 
اخضع الباحث الصور كافة التي نشرت في الصفحة االولى لصحف العينة في أثناء 

 (.ٕالجدول رقم )المّدة التي جرت فييا الدراسة وحسب ما ظير 
 يمثل عينة الصور في صحف الدراسة (ٕجدول رقم )

 % ت رائدجال ت
 44,4 134 صالح الدين 1
 55,6 168 االسبوع 2

 122 322 المـــــــــــجــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

من حيث عدد الصور إذ بمغت بينت نتائج الدراسة أن صحيفة االسبوع كانت االولى 
%(، ويفسر الباحث ىذا االرتفاع الى ميل الصحف المستقمة ٙ,٘٘( تكرارًا وبنسبة )ٛٙٔ)

لجذب اكبر عدد من القراء عن طريق اغرائيم واستمالتيم بالصور الممونة والجذابة، في حين 



ذجمؾةذجامعةذاألنبارذلؾعؾومذاإلندانية

ذ

ذ2013)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجملؾدذالثاني

ذ

) ٖٕٚ ) 
 

صحيفة %(، ويرجع ذلك الى أن ٗ,ٗٗ( تكرارًا أي بنسبة )ٖٗٔحصمت صالح الدين عمى )
صالح الدين تميل الى نشر الصور الكبيرة والمتوسطة لمشخصيات الرسمية في حكومة 

 المحافظة، السيما المحافظ ونوابو. 
 دراسة أنواع الصور الصحفية المنشورة في صحف العينة -2

" الفوتوغرافية". بينما  تقسم الصورة الصحفية الى نوعين االولى تعرف بالصورة الظمية
كيف استعممت الجدول اآلتي يوضح االخرى تعرف بالصورة الخطية "الرسوم اليدوية"، 

، وظيرت النتائج كما موضحة عمى وفق أنواعيا آنفًا في صفحاتيا االولى الصورة الصحف
 .(ٖفي الجدول )

 اسةفية المنشورة في صحف عينة الدر الصورة الصح أنواعيمثل  (ٖجدول رقم )

 الصحف          ت
 الصورة النوع

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 95 287 94 158 96,3 129 الظمية 1
 5 15 6 12 3,7 5 الخطية 2

 122 322 122 168 122 134 المجموع
 

 بينت نتائج الدراسة أن صحف العينة تولي اىتمامًا واسعًا بالصورة الظمية
%(، بينما كانت ٖ,ٜٙ( تكرارًا بنسبة )ٜٕٔالفوتوغرافية، إذ حصمت صالح الدين عمى )

 %(، وبيذا يكون مجموع الصور الظميةٜٗ) ( تكرارًا اي بنسبةٛ٘ٔحصة االسبوع )
%(، ٜ٘( تكرارًا وحصمت عمى نسبة )ٕٚٛالفوتوغرافية المنشورة في صحف الدراسة ىي )

وىذا يدل ان صحف العينة تسابقت في االنفراد بالصور السيما وانيا أضحت في العصر 
الحديث ال تقل في أىميتيا عن االنفراد بالخبر، وبجانب القيمة الصحفية لمصورة ساعدة 

دة أىميتيا لسيولة ارساليا من خالل االنترنت عبر البريد االلكتروني التقنيات الحديثة في زيا
والمواقع االخرى المرتبطة باألنترنت، فضاًل عن أنو أصبحت الصورة الرقمية ال تحتاج الى 

. في حين 33مراحل التحميض والتظيير والطباعة، مع امكانية ارساليا في لحظة التقاطيا
%(، واالسبوع ٖ،ٚ( تكرارات اي بنسبة )٘) الدين كانت حصة الرسوم الخطية في صالح

%(، وبيذا يكون مجموع الصور الخطية في صحف العينة ٙ( تكرارات أي بنسبة )ٓٔعمى )
%(، وىذه النتيجة تبين لمباحث ضعف صحف العينة في استعمال ٘( تكرارًا أي بنسبة )٘ٔ)
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صور الخطية تحتاج الى الصور الخطية، ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود الى ان ال
امكانيات مادية وفنية من حيث الرسامين القادرين عمى تمثيل وتوضيح الواقع برسوم خطية، 
وىو ما يصعب توافره في المحافظات، فضاًل عمى سياسة كل  صحيفة. إذ إّن الرسوم الخطية 

الرسام التي  تتباين تمامًا مع الصور الظمية، ويرجع بعض ىذا التباين الى شخصية الفنان او
تبدو أوضح وأقوى في الرسم اليدوي عنيا في التصوير الفوتوغرافي، وىو ما يفسر رفض 
بعض الصحف في العالم استعمال الصور الشخصية المرسومة )البورترييات( مع القصص 
الخبرية الن ىذا النوع من الصور يعد رأيًا وحكمًا ذاتيًا يجب أْن ال يجد مكانًا مع التقارير 

، ومن ثّم يؤثر عمى مبدأ حيادية الخبر، 34خبارية التي تعتمد اساسًا عمى الحقائقاال
وموضوعيتو، ومن ثّم قد ال يتوافق وسياسة صحف المحافظات التي ال ترغب بالدخول في 

 خالف مع بعض الشخصيات والكتل السياسية.
 الصورة الصحفية الظمية " الفوتوغرافية" -أ 

رة الظمية الفوتغرافية المنشورة في الصفحة االولى الصو  أنواعيوضح  (ٗ) جدول رقم
 لصحف عينة الدراسة

 الصحف         ت
 الصورة النوع

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 64,8 186 76,6 121 52,4 65 الصورة الخبرية المستقمة 1
 18,5 53 12,1 16 28,7 37 الصورة الموضوعية 2
 9 26 7,6 12 12,8 14 الصورة الشخصية 3
 4,9 14 1,3 2 9,3 12 الصورة االعالنية 4
 2,8 8 4,4 7 2,8 1 الصورة الجمالية 5

 122 287 122 158 122 129 المجموع
 

أظيرت نتائج الدراسة أن الصورة الظمية الخبرية في صحيفة االسبوع حصمت عمى 
حصمت الصورة نفسيا في صالح %(، بينما ٙ,ٙٚ(، وبنسبة )ٕٔٔالمرتبة االولى بتكرارات )

%(، وبيذا أصبح مجموع الصور الظمية الخبرية في ٗ,ٓ٘( تكرارًا اي بنسبة )٘ٙالدين عمى )
%(، ويرى الباحث أن ىذا النوع من الصور يتفق ٛ,ٗٙ( تكرارًا وبنسبة )ٙٛٔصحف العينة )
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ركز وتوجيات صحف المحافظات التي تميل الى نشر صور المسؤولين الحكوميين في م
 المحافظة والميام التي يمارسونيا.

بينما حصمت الصورة الظمية الموضوعية عمى المرتبة الثانية في صالح الدين 
%( في حين حصمت الصورة نفسيا في االسبوع عمى ٚ,ٕٛ(، اي بنسبة )ٖٚبتكرارات )

رًا ( تكراٖ٘%(، وبيذا كان مجموع الصور الظمية لموضوعية )ٔ,ٓٔ( تكرارًا اي بنسبة )ٙٔ)
 %( في صحف الدراسة.٘,ٛٔوبنسبة )

وأشارت نتائج الدراسة الى أّن الصورة الشخصية حصمت عمى المرتبة الثالثة في 
%(، في حين حصمت الصورة نفسيا في ٛ,ٓٔ( تكرارًا وبنسبة ) ٗٔ) صحيفة صالح الدين بـ

ة في %(، وبيذا يكون مجموع الصور الشخصيٙ,ٚ( تكرارًا أي بنسبة )ٕٔاالسبوع عمى )
%(، وىذه الصور تنشر عمى عمود واحد أو ٜ( تكرارًا وبنسبة )ٕٙصحف العينة عمى )

عمودين مع إمكانية أْن تبدو أصغر، بحيث تنشر عمى نصف عمود وتستعمل في حالة 
، فضاًل عن أنيا تستعمل لنشر صور كتاب 35الشخصيات غير المعروفة أو غير الميمة

 .ٖٙعمييا ايضًا بالصورة االبياميةالمقاالت في الصفحة االولى ويطمق 
وجاءت الصورة االعالنية في المرتبة الرابعة في صحيفة صالح الدين بعد أن 

%(، في حين حصمت الصورة نفسيا عمى المرتبة ٖ,ٜ( تكرارًا بنسبة )ٕٔحصمت عمى )
%(، عمى الرغم من أنيا صحيفة ٖ,ٔ( تكرارات أي بنسبة )ٕ) االخيرة في صحيفة االسبوع بـ

تعد مستقمة ويتوجب عمييا االعتماد كثيرًا عمى االعالنات، وبيذا أصبح مجموع الصور 
%(، وقد الحظ الباحث أن أغمب ٗٔ( تكرارًا وبنسبة )ٗٔاالعالنية في صحف الدراسة )

الصور االعالنية المنشورة في العينة ىي إلعالنات شركات االتصاالت ) زين العراق، آسيا(، 
ك قمة وعي في أىمية االعالن بالنسبة لمشركات االخرى العاممة في ويرى الباحث أن ىنا

المحافظة، كما أن صحف المحافظة ال تعمل عمى توعية المؤسسات االقتصادية بأىمية 
االعالن وأثره عمى ترويج السمع والخدمات، ومن ثّم تنمية العممية االقتصادية في المحافظة 

 دخل الفرد والقضاء عمى البطالة. مما ينتج عنو من آثار إيجابية في رفع
أّما الصورة الجمالية فقد كانت بالمرتبة االخيرة في صحيفة صالح الدين بعد أن 

%(، في حين حصمت الصورة نفسيا في ٛ,ٓحصمت عمى تكرار واحد فقط اي بنسبة )
%(، وبيذا أصبح مجموع ٗ,ٗ( تكرارات وبنسبة )ٚ) االسبوع عمى المرتبة قبل االخيرة بـ
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%(، وىو ما أّدى ٛ,ٕ( تكرارات اي بنسبة )ٛصور الجمالية المنشورة في صحف العينة )ال
الى حصـوليا عمـى المرتبة األخيـرة بالنسـبة لجميـع الصـور الظميــة الفوتوغرافيـة فـي صحف 
خراج الصفحة االولى إذ إّنيا تولي اىتمام باألخبار واالحداث اكثر مما  العينـة، وىذا يناسب وا 

  في المناظر الطبيعية والجمالية. ىو
 الصورة الصحفية الخطية " الرسوم اليدوية " -ب 

 الصور الظمية الخطية المنشورة في الصفحة االولى أنواعيوضح  (٘جدول رقم )
 دراسةعينة ال لصحف

 الصحف                     ت
 الصورة الخطية النوع

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر الرسوم الساخرة 1
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر الرسوم اليدوية الشخصية 2
 82 12 122 12 42 2 الرسوم التعبيرية 3
 22 3 صفر صفر 62 3 الصورة التوضيحية 4

 122 15 122 12 122 5 المجموع
 

الساخرة طيمة مّدة كشفت نتائج الدراسة أن صحف العينة فشمت في توظيف الرسوم 
الدراسة. إذ لم تظير أي رسوم ساخرة طيمة مدة الدراسة، وكان بإمكانيا أْن توظف ىذه الرسوم 
لنقد المشاريع والخدمات المعطمة في المحافظة، وحاجات جميورىا، ويرى الباحث أّن صحيفة 

استثمار ىذه االسبوع كانت تنقصيا األفكار التحريرية والموضوعات الخدمية والسياسية في 
الرسوم. السيما وأنيا مستقمة وقادرة عمى نقد حكومة المحافظة، ومن ثّم يؤدي ىذا الى جذب 
القراء ليا السيما المعارضين لعمل الحكومة والذين يتيمونيا بضعف قدرتيا عمى االلتزام 
 بواجباتيا اتجاه جميور المحافظة، وفي الوقت نفسو ىذا ال يعفي صحيفة صالح الدين من
توظيف الرسوم الساخرة لمنتقدي عمل الحكومة. فضاًل عن ذلك كان بإمكان صحف العينة 
استعمال الرسوم اليدوية الشخصية لكتاب المقاالت التي تنشرىا في صفحاتيا االولى لمقضاء 
عمى الرتابة التي تجمب الممل لقراء الصحف، كما انيا تعطي في الوقت نفسو صورة تتميز 

 ة والتغيير لمصور الصغيرة السيما االبيامية منيا.بالحيوية والحرك
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إال أنو عمى الرغم من ذلك استطاعت أن توظف الرسوم التعبيرية في الصفحة االولى 
%( في صحيفة صالح الدين، ٓٗ( تكرارات اي بنسبة )ٕ) لصحف العينة. إذ إّنيا ظيرت بـ

السبوع المستقمة، وبيذا %( في صحيفة آٓٔ( تكرارات أي وبنسبة )ٓٔ) في حين ظيرت بـ
%(، والحظ الباحث أن ٓٛ( تكرارًا اي بنسبة )ٕٔكان مجموع الرسوم التعبيرية في العينة )

أغمب الرسوم التعبيرية كانت تمثل شعارات لكتل سياسية مثل شعار العراقية، التحالف 
في حين كانت الكردستاني، أو وزارات مثل وزارتي التعميم العالي والبحث العممي، والتربية. 

تقل ضعفًا عن سابقتيا في التوظيف، إذ حصمت في صحيفة صالح  الصور التوضيحية ال
%(، بينما اختفت تمامًا الصور التوضيحية في ٓٙ( تكرارات اي بنسبة )ٖالدين عمى )

صحيفة االسبوع، ويرى الباحث أنو كان بإمكان ادارة التحرير في صحيفة صالح الدين أْن 
التوضيحية الظيار نسب االنجاز في المشاريع والخدمات التي تنفذىا تزيد من الصور 

المحافظة، وفي الوقت نفسو كان يتوجب عمى صحيفة االسبوع أن تظير لجميور القراء نسب 
االخفاق واالنجاز في المشاريع التي تقوم بيا الييئات االدارية واالقتصادية في حكومة 

خاصة، والنمو الحاصل في المرافق االقتصادية المحافظة، فضاًل عن نسب المشاريع ال
والسياحية أو العكس، وبيان نسب البطالة والفقر في المحافظة، مما يدفع القراء الى االىتمام 
بالصحيفة ويزيد من نسب التوزيع ومن ثّم يدعم مواردىا المالية ويجذب المعمنين ليا السيما 

 جارية في صفحتيا االولى.وان الدراسة اشارت الى انخفاض االعالنات الت
 محور دراسة حجم الصور المنشورة في عينة الدراسة -3

 الصفحة االولى لصحف عينة الدراسة يوضح حجم الصورة المنشورة في (ٙجدول رقم )

 الصحف        ت
 الصورة حجم

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 64,9 196 67,8 114 61,2 82 عمود (1الى  1/2صغيرة) 1

متوسطة اكثر من الصغيرة  2
 32,5 92 31 52 29,8 42 اعمدة 5واقل من 

فما فوق(  -5الكبيرة ) 3
 4,6 14 1,2 2 9 12 اعمدة
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اظيرت نتائج الدراسة أنَّ صحف العينة اىتمت باألحجام الصغيرة من الصور، إذ 
( تكرارًا اي بنسبة ٗٔٔالمرتبة االولى بعد أن حصمت عمى )احتمت في صحيفة االسبوع عمى 

%(، كذلك حصل الحجم نفسو في صحيفة صالح الدين عمى المرتبة االولى من بين ٛ,ٚٙ)
%(، وبيذا أصبح ٕ,ٔٙ( تكرارًا اي بنسبة )ٕٛأحجام الصور التي نشرت بعد ان كان )

( تكرارًا وحصل ٜٙٔىو ) مجموع الصور ذات الحجم الصغير المنشورة في صحف الدراسة
 .ٖٚ%(ٜ,ٗٙعمى نسبة )

بينما حصمت الصور متوسطة الحجم عمى المرتبة الثانية في صحيفة االسبوع عمى 
%(، وبيذا ٛ,ٜٕ(، وبنسبة )ٓٗ%(، وصالح الدين بتكرارات )ٖٔ( تكرارًا أي بنسبة )ٕ٘)

( تكرارًا اي بنسبة ٕٜأصبح مجموع الصورة المتوسطة الحجم والمنشورة في عينة الدراسة ىو )
(ٖٓ,٘.)% 

وعمى الرغم من أنَّ أفضل الصور ىي تمك التي يتناسب حجميا مع أىميتيا، إال انو 
، ومع ىذا جاءت في المرتبة ٖٛكمما كانت الصورة كبيرة استوقفت أنظار أكبر عدد من القراء

رًا بنسبة ( تكرإٔاألخيرة الصورة ذات الحجم الكبير بعد أن حصمت في صالح الدين عمى )
%(، وبيذا يكون مجموع الصور الكبيرة ٕ,ٔ( تكرارات وبنسبة )ٕ%(، وفي االسبوع عمى )ٜ)

 %(.ٙ,ٗ( تكرارًا اي بنسبة )ٗٔالمنشورة في عينة الدراسة ىو )
 محور دراسة شكل الصورة المنشورة في عينة الدراسة -4

  لعينة الدراسة يوضح شكل الصورة  المنشورة في الصفحة االولى (ٚجدول رقم )

 الصحف         ت
 الصورة شكل

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 59,6 182 32,7 55 93,3 125 افقية مستطيمة 1
 23,8 72 38,1 64 6 8 مربعة 2
 16,6 52 29,2 49 2,7 1 عمودية مستطيمة 3
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر دائرية 4

 122 322 122 168 122 134 المجموع
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كشفت نتائج الدراسة أن صحف المحافظات تميل الى استعمال الصور االفقية 
( ٕ٘ٔالمستطيمة، إذ احتمت في صالح الدين عمى المرتبة االولى بعد أْن حصمت عمى )

%( من بين بقية أشكال الصور المنشورة في تمك الصحيفة، وىذا ٖ,ٖٜتكرارًا اي بنسبة )
المصرية التي يغمب فييا المستطيل االفقي عمى الصور، حيث انو االسموب يتفق والمدرسة 

. بينما كان الشكل نفسو في صحيفة االسبوع ٜٖيساعد عمى توصيل مضمون الصورة ببساطة
قد حصل عمى المرتبة الثانية من بين أشكال الصور المنشورة في ىذه الصحيفة بعد ان 

بمغ مجموع الصور االفقية المستطيمة %(، وبيذا ٚ,ٕٖ( تكرارًا أي بنسبة )٘٘حصل عمى )
%(، ويبدو ان استعمال ىذا ٙ,ٜ٘( تكرارًا اي بنسبة )ٓٛٔالمنشورة في عينة الدراسة ىو )

الشكل يرجع الى الحرية التي يتيحيا لمصحف في استعمالو، فضاًل عن أْن الشكل المستطيل 
لو العين إال وكان  فما من مستطيل ترتاح ٓٗىو أقرب االشكال اليندسية لمنسبة الذىبية

 .ٔٗخاضعًا ليذه النسبة
فيما اظيرت نتائج الدراسة أّن الشكل المربع احتل المرتبة الثانية في صحيفة صالح 

%(، وفي وصحيفة االسبوع حصل عمى ٙ( تكرارات اي بنسبة )ٛالدين بعد أن حصل عمى )
( ٗٙحصل عمى ) المرتبة االولى من بين اشكال الصور المنشورة في ىذه الصحيفة بعد ان

%(، ٛ,ٖٕ( تكرارًا اي بنسبة )ٕٚ%(، ومن ثّم حصل عمى مجموع )ٔ,ٖٛتكرارًا اي بنسبة )
وىي نتيجة تدعو الى الوقوف والتأمل فييا، إذ إّن الدراسات تدعو الى عدم استعمال الشكل 

من المربع كونو يوحي بالجمود والرتابة نظرًا لتساوي اضالعو االربعة، مما يؤدي الى نوع 
. إال أن الباحث يرى أّن استعمال ىذا الشكل ناتـج مـن ارتفـاع توظيف ٕٗالسكون وعدم الحركة

، وعدم قدرة المخرج ( آنفاً ٙالصـور ذات الحجم الصـغير حسب ما ورد لنا في الشـكل)
الصحفي في كال الصحيفتين من زيادة حجم مساحة الصورة المربعة التي دعى ليا الباحثون 

 جوء الى استعمال ىذا النوع من االشكال في الصور الصحفية.في حالة الم
في حين حصل الشكل العمودي المستطيل عمى المرتبة الثالثة في كال الصحيفتين 

%(، بينما في االسبوع ٚ,ٓعمى السواء، ففي صالح الدين كان لو تكرار واحد فقط اي بنسبة )
موع ىذا الشكل في الصحيفتين ىو %(، وبيذا كان مجٕ,ٜٕ( تكرارًا اي بنسبة )ٜٗكان )

 %( قياسًا ألشكال الصور المنشورة في عينة الدراسة مجتمعة. ٙ,ٙٔ( تكرارًا اي بنسبة )ٓ٘)
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بينما فشمت عينة الدراسة في توظيف الشكل الدائري، ويرى الباحث ان السبب في 
زاء من ذلك يعود الى صعوبة المحافظة عمى الوظيفة االتصالية لمصورة عند اقتطاع اج

محيطيا وترك أجزاء اخرى ففي بعض الحاالت قد يحتاج المخرج الصحفي الى اجزاء من 
يحتاج الى أجزاء في أعمى وأسفل الصورة بل ربما ىناك مناطق  يمين ويسار الصورة بينما ال

يستحسن استبعادىا من الصورة ال يستطيع المخرج الصحفي في الصورة الدائرية من 
 استبعادىا.

 اسة موقع الصورة في عينة الدراسةمحور در  -5
 لعينة الدراسة يوضح موقع الصورة المنشورة في الصفحة االولى (ٛجدول رقم )

 الصحف           ت
 الصورة موقع

 المجموع االسبوع صالح الدين
 % ت % ت % ت

 39,4 119 43,4 73 34,3 46 اعمى يسار 
 27,2 82 14,9 25 42,5 57 اعمى يمين 
 13,2 42 16,7 28 9 12 يميناسفل  
 11,9 36 16,7 28 6 8 اسفل يسار 
 8,3 25 8,3 14 8,2 11 وسط 
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اظيرت نتائج الدراسة أن صحف المحافظات تميل الى اختيار الجانب االعمى االيسر 
ىذا المكان لعينة من الصفحة االولى لنشر الصور، إذ بمغ مجموع الصور المنشورة في 

%( ٗ,ٖٗ( تكرارًا بنسبة )ٖٚ%(، توزعت عمى )ٗ,ٜٖ( تكرارًا اي بنسبة )ٜٔٔالدراسة ىو )
%( لعينة ٖ,ٖٗ( تكرارًا اي بنسبة )ٙٗلعينة الصور المنشورة في االسبوع، في حين كانت )

ن الصور المنشورة في صالح الدين، ويرجع الباحث استحسان المخرج الصحفي الى ىذا المكا
لسببين أوليا أن موقع الالفتة في االسبوع يقع عمى يمين رأس الصفحة االولى وىو كتمة 
تيبوغرافية ثقيمة يتوجب عمى المخرج الصحفي موازنتيا بصورتين او اكثر من صور الفيارس، 
وصورة أخرى موضوعية في وسط يمين الصفحة وىذا ما فعمو مخرج الصحيفة، في حين 
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ور في صالح الدين متوازنة الى حٍد ما ألن موقع الالفتة كان في كانت عممية توزيع الص
 وسط رأس الصفحة االولى. 

%(، ٕ,ٕٚ( تكرارًا اي بنسبة )ٕٛبينما اليمين االعمى كان عدد الصور فيو ىو )
( تكرارًا اي ٕ٘%( لصحيفة صالح الدين، و)٘,ٕٗ( تكرارًا اي بنسبة )ٚ٘موزعة عمى )

سبوع، وىو يشير الى انخفاض الصور في االسبوع وتوازنيا %( لصحيفة االٜ,ٗٔبنسبة )
 تقريبًا في صالح الدين لالسباب التي ذكرناىا سابقًا.

واظيرت نتائج الدراسة أن الصور توزعت بشكل متساٍو في صحيفة االسبوع، إذ كان 
%(، في حين كانت في صحيفة ٚ,ٙٔ( تكرارًا في اسفمي اليمين واليسار اي بنسبة )ٕٛ)

%( ٙ( تكرارات اي بنسبة )ٛ%( في اسفل اليمين، و)ٜ( تكرارًا اي بنسبة )ٕٔالدين ) صالح
في اسفل اليسار، وىذا التوزيع يتفق الى حٍد ما ومسرى عين القارئ العربي الذي يقرأ من 

( تكرارًا اي بنسبة ٕ٘اليمين الى اليسار. بينما كان مجموع الصور في وسط الصفحة ىو )
%( ٕ,ٛ( تكرارًا اي بنسبة )ٔٔجموع الصور في العينة، توزعت عمى )%( بالنسبة لمٖ,ٛ)

%( في االسبوع، وبالرغم من ذلك ٖ,ٛ( تكرارًا اي بنسبة )ٗٔفي صحيفة صالح الدين، و)
يرى الباحث ان توزيع الصور في الوسط كان يعتمد في احيان عديدة عمى استعمال المخرج 

إذ إّنو يطمق العمود االخير من قيد التوازن  الصحفي أسموب التوازن في قسم من الصفحة.
ومن ثم يحقق التوازن الدقيق فيما بقي من الصفحة، وبذلك يتحرك محور االرتكاز عن 
موضعو االصمي في منتصف الصفحة، السيما عند نشر المقال االفتتاحي لرئيسي تحرير 

نَّ صحف العينة ركزت الصحيفتين عينتي الدراسة. وقد الحظ الباحث أن نتائج البحث بينت أ
( تكرارًا اي بنسبة ٕٔٓعمى النصف االعمى من الصفحة االولى، إذ حصل ىذا المكان عمى )

%(، ىذا في ٗ,ٕٚ( تكرارًا اي بنسبة )ٙٚ%(، بينما النصف االسفل حصل عمى )ٙ,ٕٚ)
 حالة استثناء اعداد الصور التي ظيرت في وسط الصفحة االولى من عينتي الدراسة.

ذنتائجذالدرادةرابعًا:ذ

 توصمت الدراسة الى النتائج اآلتية:
بينت نتائج الدراسة ان صحف العينة تولي اىتمامًا واسعًا بالصورة الظمية الفوتوغرافية،  -ٔ

 وفي الوقت نفسو ال تيتم بالصور الخطية.
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كشفت نتائج الدراسة أن صحف عينة الدراسة تميل الى استعمال الصور االفقية  -ٕ
 تتفق والمدرسة المصرية في استعمال ىذا الشكل من الصور.المستطيمة التي 

اظيرت نتائج الدراسة ان صحف عينة الدراسة تميل الى اختيار الجانب االعمى االيسـر  -ٖ
%(، بينما كانت ٗ,ٜٖمـن الصفحـة االولـى لنشـر الصـور، إذ بمغت نـسبــة ىـذا الموقـع )

 %(.ٕ,ٕٚاعمى يمين بنسبة )
ذاتخامدًا:ذاالدتـتاج

 في ضوء ما تقدم آنفًا يخرج الباحث باالستنتاجات اآلتية:
لم توِل صحف العينة اىتمامًا واسعًا بالصور االعالنية التي تدعم استقالليتيا، وبذلك  -ٔ

تكون صحف المحافظات معتمدة في تمويميا عمى الحكومة أو جيات اخرى مثل 
 االحزاب السياسية.

ة التي تعطي روح وحيوية لممحتوى االعالمي، اىممت صحف عينة الدراسة الصور الخطي -ٕ
 كما أن ىذا النوع من الرسوم الخطية يدعم الصحيفة في اجتذاب اعداد من القراء.

لم تظير الصحف المستقمة اىتمامًا بصور البيانات والمعمومات المتعمقة باخفاق الدوائر  -ٖ
تحقيقات عن نسب الحكومية بالخدمات التي تقدم لممواطن، كما انيا لم تظير صور ال

االنجاز في مشاريع المحافظة، وبدت وكأنيا احدى الصحف الحكومية التي تسعى الى 
 مسايرة الجيات التنفيذية.
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ذمشذ:اهلوا

                                                 

م، ٕٙٓٓحســـنين شـــفيق، الجوانـــب العمميـــة فـــي إخـــراج الصـــحيفة، مصـــر، رحمـــة بـــرس لمطباعـــة والنشـــر،  ٔ
 .٘٘ص
بالتقاطيــا  الصــورة بمفيوميــا الشــامل ىــي تســجيل النتفاضــة او حركــة حصــمت، وتقــوم عدســة آلــة التصــوير ٕ

وتثبيتيا عمى الشريط الحساس الذي يتاثر بالضوء داخل حجرة مظممة وفـي زمـن اقـل مـن الثانيـة، وبعـد طبعيـا 
 رك ويتقـــدم، فاالنســـان الوتكبيرىـــا عمـــى الـــورق، يحـــس المـــرء أّن الـــزمن توقـــف عنـــد تمـــك الحركـــة ولـــم يعـــد يتحـــ

يستطيع االحتفاظ في ذىنو بكل تفاصيل تمك الحركة، ولكنو يتذكرىا ويسـتعيدىا كممـا نظـر الييـا مطبوعـة عمـى 
الـورق، لـذا يطمــق عمـى ىـذا الفــن " التصـوير الثابـت"، النــو يثبـت لنـا الحركــة ويحـتفظ بيـا زمنــًا طـوياًل، وتســمى 

يـة"، النيـا تـذكرنا بايـام مضـت كمـا نسـمييا أحيانـا بالوثيقـة ألتأريخيـة، النيـا تمك الحركة ذاتيا بــ" الصورة التذكار 
تســجل لنـــا جــزًء ىامـــًا مــن التـــاري  وتوثقــو، ويمكـــن لمصـــورة ان تســترجع فـــي مخيمتنــا عـــدد مــن مراحـــل حياتنـــا، 

سـًا فـي وتعرفنا بشخصيات ال نعرفيا واحداث لم نشيدىا ومخموقات لم نألفيـا، واصـبحت الصـور تمعـب دورًا رئي
يســتغنى عنيــا االنســان فــي كافــة فتــرات  نقــل المعــارف والعمــوم بشــتى فروعيــا وباتــت تشــكل وســيمة ايضــاحية ال

 حياتو ومراحل تعميمو.
المطمب صديق مكي، االخراج الصحفي الحمول الفنية لصحافة المستفبل، الكويتن مكتبة الفـالح لمنشـر  عبد ٖ

 .ٔٗم، صٕٓٔٓوالتوزيع،
العواممـــة ، أســـاليب البحـــث العممـــي واألســـس النظريـــة وتطبيقاتيـــا، عمـــان ، دار الجامعـــة  نائـــل عبـــد الحـــافظ ٗ

 .٘ٔم، ص ٜٜ٘ٔاألردنية ، 
 . ٕٖٔم، ص ٜٕٓٓمحمد عبد الحميد ، تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم، بيروت، دار ومكتبة اليالل،  ٘
عبـد السـميع عـزاوي الـذي كـان طيمـة  تمـوز؛ إذ لـم يظيـر فييـإلصحيفة االسبوع بتأري   ٔٔإذ صدر العدد  ٙ

االعداد السابقة يشـغل مـدير التحريـر وحـل محمـو الـدكتور باسـل فـاروق نجـم الـذي كـان يشـغل منصـب سـكرتير 
التحريــر التنفيــذي، فضــاًل عــن ميمتــو الجديــدة. )حصــل الباحــث عمــى  ذلــك  فــي اثنــاء اجــراء المســح الميــداني 

 ( وما بعدىا(.ٔٔمو واالعداد )( وما قبٓٔعمى عينة الدراسة، واالعداد )
الكويـت، مكتبـة الفـالح لمنشـر  السيد احمد مصطفى عمر، البحث االعالمي مفيومو.. إجراءاتو.. ومناىجو، ٚ

 .ٜٕ٘م، صٕٛٓٓوالتوزيع، 
ـــــى  ٛ عـــــادة مـــــا تميـــــل صـــــحف المحافظـــــات عمـــــى عـــــدم االلتـــــزام بانتظـــــام صـــــدورىا، إذ يعتمـــــد اصـــــدارىا عم

المخصصــات الماليــة، وعمــى تــوافر المحتــوى االعالمــي الــذي يغطــي صــفحاتيا، فضــاًل عــن السياســة التحريريــة 
 التي ترتبط ببيئة مجمس وادارة كل صحيفة.

م،  ٜٜٓٔل، دار الحكمـة لمطباعـة والنشـر، صـ، المو ٔي،جأبو طالب محمد سعيد، عمم مناىج البحـث العممـ ٜ
 .ٖٕٔص
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ــدار   ٓٔ أشــرف درويــش المبــان، ىشــام عطيــة عبدالمقصــود، مقدمــة فــي منــاىج البحــث االعالمــي، مصــر، ال
 .ٙٙم، صٕٛٓٓالعربية لمنشر والتوزيع، 

 تمثل لسان حال الحكومة المحمية في صالح الدين. ٔٔ
 صالح الدين.تمثل الصحف المستقمة في محافظة  ٕٔ

 -راجع الباحث في ذلك :ٖٔ 
 ٖٖٕمحمد عبد الحميد ، تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم، )م. س(، ص. 
  ،)أشــرف درويــش المبــان، ىشــام عطيــة عبدالمقصــود، مقدمــة فــي منــاىج البحــث االعالمــي، )م. س

 .ٜٗص
  ،القـــاىرة، ســـمير محمـــد حســـين، دراســـات فـــي منـــاىج البحـــث العممـــي بحـــوث االعـــالم، عـــالم الكتـــاب

 .ٕٕٚص م،ٕٙٓٓ
 -لجنة التحكيم تألفت من: ٗٔ

 .أ.د. ضياء انور حبش، جامعة تكريت، كمية االداب، قسم االعالم 
 .أ.م.د. عادل خميل، جامعة بغداد، كمية االعالم، قسم الصحافة 
 .أ.م.د. حمدان السالم، جامعة بغداد، كمية االعالم، قسم الصحافة 
 جامعة تكريت، كمية االداب، قسم االعالم.أ.م.د. سعد المشيداني ، 

 .ٕٙٔ، صٜٜٙٔ، عالم الكتاب، القاىرة، ٕسمير محمد حسين، تحميل المضمون، ط ٘ٔ
اســتعان الباحــث، بالباحــث ) م. م. بيــرق حســين، كميــة االعــالم، جامعــة بغــداد( فــي اعــادة تطبيــق فئــات   ٙٔ

 تائج المشار الييا في ثبات فئات الشكل.التحميل نفسيا ووحداتو عمى المضمون نفسو وتوصل الى الن
 .ٓٓٔأشرف درويش المبان، ىشام عطية عبدالمقصود، مقدمة في مناىج البحث االعالمي ، ص ٚٔ
م، ٜٕٓٓ، القــاىرة، الــدار المصــرية المبنانيــة، ٕســعيد الغريــب النجــار، مــدخل الــى االخــراج الصــحفي، ط ٛٔ
 .ٚٗٔص
 -راجع الباحث في ذلك: ٜٔ

 .ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔالنجار، مدخل الى االخراج الصحفي، ) م. س(، ص سعيد الغريب  .ٔ
م، ٜٚٛٔاشــــرف صــــالح، إخــــراج الصــــحف الســــعودية، القــــاىرة، الطبــــاعي العربــــي لمنشــــر والتوزيــــع،  .ٕ

 .ٜٛص
خراجيا، القـاىرة، الـدار القوميـة لمطباعـة والنشـر،  .ٖ م ٜ٘ٙٔاحمد حسين الصاوي ، طباعة الصحف وا 

 .ٚٙٔ، ص
 .ٓٙٔ-ٗ٘ٔم. س(، صٓخل الى االخراج الصحفي، سعيد الغريب النجار، مد ٕٓ
 .٘ٗعبدالمطمب صديق مكي، )م. س(، ص ٕٔ
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اشــــرف فيمــــي خوخــــة، االخــــراج الصــــحفي والصــــحافة االلكترونيــــة، االســــكندرية، دار المعرفــــة الجامعيــــة،  ٕٕ
 .ٜٗم، صٕٓٔٓ

مكتبـة العبيكـان،  فيد بن عبـدالعزيز بـدر العسـكر، االخـراج الصـحفي اىميتـو واتجاىاتـو الحديثـة، الريـاض، ٖٕ
 .ٖ٘م، صٜٜٛٔ

 http://www.google.iq/url?sa=t&rctمحاضـــرات فـــي االخـــراج الصـــحفي  منشـــورة عمـــى الـــرابط :  ٕٗ
 .ٖٕٔٓ/ٛ/ٖٓتأري  الدخول 

كويــت، مكتبــة الفــالح، عبــدالمطمب صــديق مكــي، االخــراج الصــحفي الحمــول الفنيــة لصــحافة المســتقبل، ال ٕ٘
 .ٓ٘م، صٕٓٔٓ

 .ٕٓٔم،  صٜٕٓٓشريف درويش المبان، االخراج الصحفي، القاىرة، الدار العربية لمنشر والتوزيع،  ٕٙ
 .ٓٚ-ٛٙم، صٜٕٓٓفوزي عبدالغني، اخراج المجمة، القاىرة، دار االيمان لمطباعة، ٕٚ
 .ٕٕٗ-ٖٕٕاشرف درويش المبان، االخراج الصحفي، ) م. س (، صٕٛ
م، ٕ٘ٓٓســنين شــفيق، الجوانــب العمميــة فــي اخــراج الصــحيفة، القــاىرة، رحمــة بــرس لمطباعــة والنشــر، ح ٜٕ
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔص
محمــد االمــين موســى، الســمات العامــة لالخــراج الصــحفي بالحاســوب، الربــاط، المجمــة المغربيــة لبحــوث   ٖٓ

 .٘ٔ-ٗٔم، صٜٜٜٔاالتصال، المعيد العالي لالعالم واالتصال، العدد العاشر، 
خراج الصحف والمجالت واالعالنات االلكترونية، بغداد، مكتبـة الـذاكرة،  ٖٔ انتصار رسمي موسى، تصميم وا 

 .ٖٓ-ٜٕم، صٕٗٓٓ
 .ٕٚٔص شريف درويش المبان، االخراج الصحفي، )م. س(،  ٕٖ
 .ٛٗعبدالمطمب صديق مكي، )م. س(، ص ٖٖ
 .ٕٛٓص شريف درويش المبان، االخراج الصحفي، )م. س(، ٖٗ
 .ٙٗعبدالمطمب صديق مكي، )م. س(،  ص ٖ٘
 .ٖٙم. س(، صٓفيد بن عبدالعزيز بدر العسكر،  ٖٙ
الصـــورة ذات الحجـــم الصـــغير ضـــمت ايضـــًا الصـــور التـــي نشـــرت بعـــّدىا فيـــارس لبقيـــة الصـــفحات، لكنيـــا  ٖٚ

نشــرت فــي الوقــت نفســو صــورة بحجــم صــغير فــي الصــفحة االولــى ولــذلك عــدىا الباحــث انيــا احــدى العناصــر 
 سية المكونة لتيبوغرافية الصفحة االولى.االسا
 .ٕٓٔص ، )م. س(، حسنين شفيق، الجوانب العممية في اخراج الصحيفةٖٛ
 .ٚٚٔسعيد الغريب النجار، مدخل الى االخراج الصحفي، )م. س(، ص ٜٖ
النســبة الذىبيــة: ىــي التــي توصــل الييــا اليونــانيون، والتــي تقضــي بــأن اكثــر االشــكال راحــة لمعــين، ىــو   ٓٗ

 (، ومضاعفاتيا.ٖ:٘الشكل الذي تقترب ابعاده من نسبة )
 .ٗٙٔص شريف درويش المبان، االخراج الصحفي، )م. س(، ٔٗ

http://www.google.iq/url?sa=t&rct
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 -راجع الباحث في ذلك : ٕٗ
  .ٗٙٔص س(،شريف درويش المبان، االخراج الصحفي، )م. 
 ٚٚٔسعيد الغريب النجار، مدخل الى االخراج الصحفي، )م. س(، ص. 


